
 
Group Breaking Pembangunan 

Rusunami Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
“Bagian dari Program 1 Juta Rumah” 

 
 

Jakarta, 27 April 2017 - Dalam upaya untuk mengatasi Backlog perumahan yang terjadi di 
Indonesia, pemerintah melalui program sejuta rumah akan segera membangun sebanyak 
6.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan nama kawasan PP Urban 
Town@Serpong untuk pekerja di daerah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Proyek ini 
akan dilaksanakan diatas lahan yang bekerjasama dengan PT. Ruragraha (Bukit Sarua 
Developmen). 
 
“Pembangunan rusunami untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan sangat 
membantu pekerja disekitar serpong untuk mendapatkan perumahan yang layak huni 
dengan harga yang terjangkau” ujar Siswantono selaku Direktur Utama PT. PP Urban. 
 
PT. PP (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya PT. PP Pracetak yang kini berganti nama 
menjadi PT. PP Urban, memiliki reputasi yang baik dalam bidang pelaksanaan konstruksi, 
dan dipercaya mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuai rencana dan dengan kualitas 
yang terjaga. Dalam pelaksanaan pembangunan, PT. PP Urban menerapkan improvisasi dan 
teknologi pada struktur bangunan menggunakan metode precast dengan konsep Mass 
Production yang bekerja sama dengan Hanwha E&C dari Korea Selatan. Dengan metode 
precast & mass production ini, dapat membantu dalam percepatan pembangunan, sehingga 
produksi penyediaan rusunami dapat segera terselesaikan. 
 
Tumiyana, Selaku DIrektur Utama PP (Persero) Tbk “Kawasan PP Urban Town@Serpong 
berdiri diatas lahan seluas 8.5 Ha memiliki konsep Mix Used Development yang terdiri dari 
11 tower apartmen, yang dikombinasikan dengan office dan mall development yang bisa 
memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.” 
 
Terdapat Sembilan tower apartemen diantaranya terdiri dari 6.000 unit khusus untuk 
pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menampung populasi sekitar 
18.000 jiwa. Luas unitnya adalah 30 m2 yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, 
dapur, dan ruang keluarga dengan harga 8,4 juta/m2 atau sekitar 294 juta. 
 
PP Urban Town@Serpong dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial seperti penitipan 
anak para pekerja, play ground, play group, ruang publik, serta fasilitas penunjang 
keseharian lainnya. Rusunami Urban Town@Serpong merupakan kawasan hunian strategis 
karena hanya berjarak 1,5 KM dari pintu gerbang tol BSD dan 1,5 KM dari stasiun kereta api 
sudimara. Hal ini berbeda dengan lokasi rumah susun murah lainnya yang selama ini 
berlokasi dipinggir kota. Untuk memastikan tepat sasaran kepada peserta JHT.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Penjualan unit rusunami akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa 
bank pemerintah. Pembiayaan bagi pengadaan perumahan ditunjang dari dana JHT BPJS 
Ketenagakerjaan untuk bantuan uang muka, sedangkan untuk perkreditan melalui bank 
BTN. 
 
       

*** 
 
Sekilas Tentang PP Urban 
 
Pada awal berdirinya PT PP Urban memiliki nama PT. Prakarsa Dirga Aneka, lalu pada tahun 
2008 berubah menjadi PT. PP Dirganeka. Seiring dengan berkembangnya perusahaan ini 
pada tahun 2013, PT. PP Dirganeka diakusisi oleh PT. PP Persero Tbk. dan menjadikanya 
salah satu pilar bisnis dari PT. PP Persero Tbk melalui PT. PP Pracetak. 
 
PP Urban merupakan salah satu anak perusahaan PT. PP Persero Tbk. dengan kegiatan 
usaha Jasa Konstruksi, Jasa Pengelolaan Gedung, dan Produsen Beton Pracetak, yang 
memiliki visi untuk saling berkesinambungan dalam mendukung Program Sejuta Rumah dari 
Pemerintah. Saat ini, PT. PP Urban sedang berencana mewujudkan program tersebut di 
semua proyek yang sedang dan akan dikerjakan. 
 
Dalam memberi pelayanan kepada pelanggan PP PP Urban berorientasi pada mutu, untuk 
itu perusahaan menggunakan sistem manajemen ISO 9001, ISO 14011 dan OHSAS 18001, 
untuk menjamin kualitas produknya.  
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